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Herentals stelt een ambitieus klimaatplan voor

Het klimaatvraagstuk leeft meer dan ooit. 
Maatschappelijke tendensen dwingen ons 
ertoe om tot een ommezwaai te komen. We 
moeten actiever bijdragen aan de inperking 
van de wereldwijde klimaatopwarming en een 
actievere rol opnemen in de uitdagingen die de 
klimaatverandering ons stelt.

Samen met de alle Kempense gemeenten 
engageerde stad Herentals zich dan ook om onze 
lokale CO2-uitstoot met 40 % te laten dalen tegen 
2030 en klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Het 
doel is dus om op termijn geen CO2 of andere 
broeikasgassen meer uit te stoten. Ondertussen 
wapenen we ons ook meer tegen de gevolgen van 
de klimaatverandering die alsmaar meer voelbaar 
zijn: droogte, verhitting en wateroverlast. 

Deze engagementen vertaalden we recent in 
een ambitieus klimaat- en energieplan. De 
acties en projecten bouwen we op rond negen 
speerpunten:

• Stedelijk patrimonium -40 % tegen 2030, als 
opstap naar fossielvrij in 2050

• Openbaar domein klimaatbestendig (her-)
inrichten

• Particuliere ontwikkelingen klimaatbestendig 
sturen

• Bestaand particulier gebouwenpatrimonium 
renoveren of transformeren

• Systematische keuze voor alternatief vervoer
• Transitie van fossiel naar hernieuwbaar
• Groenblauwe netwerken als basis voor 

klimaatadaptatie
• Burgerparticipatie
• Lokale en circulaire consumptie

Met deze klimaatacties willen we niet alleen de 
klimaatdoelen bereiken, maar ook zorgen voor 
een aangenamere omgeving, meer wooncomfort, 
lagere energiefacturen, lokale jobs voor onze 
inwoners opportuniteiten voor onze bedrijven.

Het stadsbestuur kan rekenen op vele partners, 
zoals IOK en provincie Antwerpen. Maar we 
rekenen ook op u. Samen met u, onze bedrijven, 
verenigingen en ontwikkelaars kunnen we van 
Herentals een aangename klimaatstad maken. 

Uw burgemeester,

Mien

Foto: Begijnhof
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Doe als handelaar mee aan 
Bike2School
In september lanceert de stad Herentals samen met dertien 
andere Kempense gemeenten het project Bike2School. Met 
dit project wil de gemeente duurzame verplaatsingen naar 
school stimuleren en de lokale economie versterken. 

Met behulp van het systeem van Buck-e worden 
lagereschoolkinderen die met de fiets of te voet naar school 
gaan automatisch geregistreerd en krijgen ze een beloning. 
Een sensor op de fiets of aan de rugzak registreert de 
duurzame verplaatsing die de kinderen afleggen. Zo verdienen 
de kinderen digitale munten (bucks) die ze kunnen spenderen 
bij handelaars in de gemeente. Deze digitale munten worden 
aangekocht door het stadsbestuur van Herentals.

De vzw Handelshart Herentals wil de jeugd graag vertrouwd 
maken met de cadeaubonnen en voorziet daarom een 
sponsoring aan het project van 1 euro per cadeaubon van 
5 euro. Kinderen die sparen voor een cadeaubon kunnen zo 
een gespaard bedrag van 4 euro in digitale munten inruilen 
tegen een cadeaubon ter waarde van 5 euro. Als handelaar 
kunt u door het ontvangen van de cadeaubonnen instappen 
in het project zonder u individueel te moeten registreren.

Wenst u als lokale handelaar ook individueel in te stappen in 
het project en meer info te ontvangen? Dan kunt u contact 
opnemen met de stad via info@herentals.be. Door deel te 
nemen aan dit project helpt u de zachte mobiliteit binnen de 
gemeente te stimuleren en investeert u in de toekomst van 
nieuwe jonge klanten! 

Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van 
EFRO Vlaanderen – GTI Kempen, Vlaanderen en de provincie 
Antwerpen. 

Gezocht: modellen voor Academie 
voor Beeldende Kunst
De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst zoekt nog 
modellen voor het atelier levend model (naakt, gekleed of 
portret). Leeftijd, gewicht, huidskleur en geslacht maken 
geen verschil. Iedereen is welkom. Modellen ontvangen een 
vrijwilligersvergoeding. 

Aanmelden kan via academie.beeldende.kunst@herentals.
be of 014-28 51 55.
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Studeren in cc ’t Schaliken en 
Dorpshuis Noorderwijk 
Wilt u in alle stilte studeren? Dan kunt u van dinsdag 25 
mei tot en met vrijdag 2 juli 2021 terecht in de foyer van 
cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote Markt 35) en in het 
Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26). Wifi is beschikbaar.

In het weekend zijn de studeerplekken gesloten. Reserveren 
is verplicht en kan bij de dienst cultuur en toerisme via tel. 
014-21 90 88 (tijdens de kantooruren). Studeren kan van 9 tot 
12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur. 

Coronaveilig

• Ontsmet uw handen aan de ingang van de zaal.
• Breng eigen drank mee.
• Werk op uw eigen laptop of tablet en zorg dat hij 

opgeladen is.
• Werk in stilte en met respect voor andere studenten.
• Blijf op een veilige afstand van elkaar.
• Draag een mondmasker.

Verplicht: laadpalen aan bepaalde 
nieuwe gebouwen in Vlaanderen
Sedert maart 2021 moeten sommige gebouwen en 
parkeerterreinen waarvoor een omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd, voorzien zijn van laadpalen en de bijhorende 
infrastructuur. Deze nieuwe wetgeving legt trouwens ook 
eisen op aan bestaande inrichtingen, zonder dat er enige 
omgevingsvergunning voor aangevraagd is.

Meer info vindt u op omgeving.vlaanderen.be/vanaf-11-
maart-verplicht-laadpalen-aan-bepaalde-nieuwe-gebouwen-
in-vlaanderen.

Vraag tijdig uw kids-ID aan
Gaat u binnenkort met uw kinderen op reis naar het 
buitenland? Vraag dan tijdig de kids-ID aan. De kids-ID bewijst 
de identiteit van Belgische kinderen tot twaalf jaar. De kaart is 
geldig in de meeste Europese landen. Kinderen vanaf zes jaar 
kunnen de kaart gebruiken om veilig te surfen en te chatten 
op het internet. De procedure duurt twee tot drie weken, 
maar kan in drukke periodes oplopen. 

Meer info over de kids-ID en de aanvraag vindt u op www.
herentals.be/kids-id.

Fietsgraveren in de zomer
Als u uw fiets tegen diefstal wil beveiligen, dan kunt u uw 
rijksregisternummer op uw fiets-kader laten zetten. Dat maakt 
uw fiets herkenbaar en schrikt dieven af. Wordt uw fiets toch 
gestolen, dan kan de politie hem gemakkelijk terugbezorgen. 
U kunt uw rijksregisternum-mer in uw fiets laten graveren of 
u kunt kiezen voor een niet-verwijderbare sticker. 

Fietsgraveersessies:
• Woensdag 16 juni, 12 – 15 uur, station
• Zaterdag 17 juli, 13 – 16 uur, verkeerspark
• Woensdag 18 augustus, 12 tot 15 uur, station
• Woensdag 3 juli, 13 – 15 uur, dorpshuis Noorderwijk
• Woensdag 4 augustus, 13 – 15 uur, dorpshuis Morkhoven

Maak vooraf een afspraak via www.herentals.be/aanvraag-
fietsgraveren
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Vrijwilligers gezocht: 
kinderoppassen en fietslesgevers
Vanaf augustus organiseert de dienst gelijke kansen en 
preventie samen met Neteland Welzijn en Zorg fietslessen voor 
volwassenen. De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag 
in de gebouwen van het voormalige Francesco Paviljoen in de 
Bovenrij. Tijdens de lessen is er ook opvang voor de kinderen 
van de deelnemers. Voor deze fietslessen en opvang zijn we 
op zoek naar helpende handen. 

Zorgt u graag voor kinderen? En speelt u graag met kinderen? 
Of houdt u van fietsen en wilt u het anderen leren? Neem dan 
contact op met Michaela Ziegler via 014-24 66 95 of gelijke.
kansen@herentals.be.

Bib zoekt vrijwillige 
leesgroepbegeleiders
De Kinder- en Jeugdjury is een boekenjury die actief is in heel 
Vlaanderen. Deelnemers lezen een voorgestelde lijst boeken 
en gaan er ludiek mee aan de slag. In september gaat er een 
nieuw leesjaar van start. Om dat in goede banen te leiden 
zoekt de bib enthousiaste begeleiders. 

Bent u ouder dan achttien? Leest u graag en hebt u ervaring 
in het begeleiden van kinderen? En kunt u zich volgend 
schooljaar eenmaal per maand een uurtje vrijmaken op  de 
onderstaande woensdagnamiddagen of maandagavonden? 
Dan bent u misschien de vrijwillige leesbegeleider die de bib 
zoekt!

• Maandag: 25/10 – 22/11 – 20/12 – 24/01/22 – 21/02/22 
• Woensdag: 27/10 – 24/11 – 22/12 – 26/01/22 – 23/02/22
• Woensdag 23 maart 2022: slotfeest voor alle groepen.

Stuur je kandidatuur voor 15 juli naar bibliotheek@herentals.
be of bel 014-85 97 50.

Zwemlessen in het Netepark
Van 5 tot 9 juli en van 16 tot 20 augustus kunnen kinderen 
vanaf vier jaar gedurende 45 minuten in het Netepark 
een reeks turbozwemmen volgen in de voormiddag. De 
zwemlessen zijn opgedeeld in verschillende niveaus. 

Heeft uw kind nog geen zwemlessen gehad? Bel dan naar 
014-21 21 86. Wij bepalen vervolgens in welk niveau uw kind 
kan starten. Heeft uw kind al wel zwemlessen van de stad 
gevolgd? Dan kunt u het gewoon inschrijven van maandag 21 
juni om 18 uur tot vrijdag 25 juni om 18 uur voor de reeks in 
juli en van maandag 26 juli om 18 uur tot vrijdag 4 augustus 
om 18 uur voor de reeks in augustus. 

Meer info: www.herentals.be/zwemlessen

Check uw chip!
Een verloren gelopen hond of kat is de nachtmerrie van elk 
baasje. Een correcte registratie is een eerste voorwaarde om 
het dier terug te kunnen brengen. 

En als het baasje de toelating geeft om zijn/haar gegevens te 
tonen na ingave van het chipnummer, dan zal het het diertje 
nog sneller thuis zijn.

Daarom een oproep naar alle honden- en kattenbaasjes om 
de chip van hun dier te checken én hun gegevens zichtbaar 
te zetten. 

Meer info vind je op huisdierinfo.be/check-je-chip.
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De toekomst van de vallei van de 
Kleine Nete
In een vorige Stadskrant schreven we al dat de Olympiadelaan 
deel uitmaakt van het ABO-project, dat de Augustijnenlaan, 
de Belgiëlaan en de Olympiadelaan moet vernieuwen. Maar 
er is meer. 

Ook in het gebied waar de Olympiadelaan doorheen loopt, 
staat er heel wat te gebeuren. We vinden daar onder andere 
voetbalclub SKS Herentals, volkstuinen en braakliggend 
terrein. Het gebied werd vroeger doorkruist door de 
stadsomwalling, met de Kattenberg als zichtbaar restant. 
Ook de Kleine Nete loopt er doorheen, wat het gebied 
watergevoelig maakt. Bovendien zoekt het ziekenhuis AZ 
Herentals naar een nieuwe locatie op lange termijn. 

Eind 2018 organiseerde provincie Antwerpen in Herentals 
enkele participatiemomenten, waarop geïnteresseerden hun 
mening konden geven over de toekomst van het gebied naast 
de Olympiadelaan. Sinds de participatiemomenten van 2018 
zijn de provincie Antwerpen, de stad Herentals, de Vlaamse 
Milieumaatschappij, Agentschap Onroerend Erfgoed en 
Agentschap Natuur & Bos met de respons aan de slag gegaan.

De provincie Antwerpen wil nu met de opmaak van een 
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) het gebied 
zo inrichten dat de stedelijke functies in evenwicht zijn met 
recreatie, natuur, erfgoed en water. Met een overkoepelend 
gebiedsproject willen de partners de uitdagingen samen 
aanpakken, volgens een gemeenschappelijke visie. De 
provincie Antwerpen coördineert deze samenwerking, van 
onderzoek tot uitvoering op het terrein.

Om u een eerste zicht te geven op de onderzoeksresultaten 
en de ideeën voor het gebied, kunt u in juni deelnemen aan 
een online infoavond en een begeleide wandeling. 

Online-infoavond

• Wat? Online info-avond over de onderzoeken en de 
toekomstplannen voor de Kleine Nete en omgeving in 
Herentals

• Wanneer? Donderdag 10 juni, van 19.30 tot 21 uur
• Hoe inschrijven? Via www.provincieantwerpen.be/

kleineneteherentals  

Begeleide wandeling

• Wat? In een kleine groep maakt u een coronaveilige 
wandeling door het gebied. Op verschillende plaatsen 
krijgt u een woordje uitleg over de plannen en de visie. 

• Wanneer? Zondag 13 juni tussen 10 en 16 uur 
• Afstand? De wandeling is 1,9 kilometer lang, maar 

met de uitleg op verschillende plaatsen bent u al snel 
twee uur onderweg. De wandeling is niet geschikt voor 
kinderwagens of rolstoelen. Er is ook een uitgebreidere 
wandeling van 3,6 kilometer. De wandelkaart kunt 
u downloaden op www.provincieantwerpen.be/
kleineneteherentals  .

• Hoe inschrijven? Inschrijven voor de begeleide wandeling 
is verplicht vanwege de coronamaatregelen en kan via 
www.provincieantwerpen.be/kleineneteherentals. U 
ontvangt een bevestiging met alle praktische informatie.

Wedstrijd

Een project zonder naam is geen project. We willen het 
projectgebied rond de Olympiadelaan een mooie naam 
geven. En dan nog het liefst met een connectie met de natuur, 
het erfgoed of de omgeving. En daarvoor hebben we uw hulp 
nodig. 

We nodigen iedereen uit om mee te doen met de wedstrijd. 
U kunt uw voorstel insturen tot 30 juni om middernacht. 
De winnaar mag de naam onthullen en ziet zich zo alvast 
vereeuwigd. De winnaar ontvangt bovendien een gegidste 
rondleiding voor de eigen bubbel door het gebied, en voor 
onderweg een goedgevulde mand met streeklekkers.

U kunt deelnemen door onderstaande QR-code te scannen. 
Daar vindt u ook het wedstrijdreglement.

Projectgebied Kleine Nete – 
(huidige situatie)



Klimaatplan als hulpmiddel

De stad heeft een hulpmiddel klaar om die toekomst slim te 
bereiken: ons klimaatplan. Daarin vertellen we wat we willen 
doen voor de toekomst en hoe we dat gaan doen. Onze 
doelen tegen 2030 zijn dezelfde als de oplossingen van het 
lokale streekproject Kempen 2030 en heel Europa. Daarom 
hebben we ook het Burgemeestersconvenant ondertekend, 
hiermee verklaren we aan Europa dat we ons inzetten om de 
doelen te bereiken. 

KLIMAATSTAD
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Samen 
naar een  
groenere 
toekomst!

Het is fijn om in Herentals te zijn. We willen genieten 
van een groene en gezonde stad met veel parkjes 
en paadjes waar we kunnen wandelen en fietsen. 
We willen comfortabel en energiezuinig leven met 
hernieuwbare en betaalbare energie die in de buurt 
wordt opgewekt. Deze groenere toekomst kunnen 
we samen waarmaken. Maar hoe? Simpel: allemaal 
samen en stapje voor stapje. 

Foto: pad naar 
Toeristentoren
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Meer informatie vindt u op: www.herentals.
be/klimaatstad/droogte-hemelwater en www.
kempen2030.be/klimaatprojecten. 

i

Maar wat zijn dan juist deze doelen? Concreet leveren wij 
een inspanning om 40 procent minder CO2 uit te stoten ten 
opzichte van ons referentiejaar 2011. Verder helpen we om 
32 procent van de energievraag regionaal te produceren 
uit hernieuwbare energiebronnen. We zetten ons ook in 
om die energievraag te doen dalen door onder andere 
renovaties te promoten. Ten slotte proberen we Herentals 
klimaatbestendiger te maken. 

Wilt u meer weten over onze 25 operationele doelstellingen, 
de 73 sleutelacties, welke projecten de stad uitvoert en wat 
u kunt doen? Surf dan naar www.herentals.be/informatie/
klimaatstad. De informatie is gebundeld in zes bevattelijke 
thema’s: droogte en hemelwater, hernieuwbare energie, 
natuur, ruimtegebruik, economie, mobiliteit en renoveren en 
energie besparen. Ontdek ook hoe u kunt participeren in ons 
klimaat-verhaal op pakherentalsaan.be. 

Ga droogte tegen!

De aanhoudende droogte en hittegolven van vorige 
jaren zijn misschien wel het zichtbaarste gevolg van de 
klimaatverandering. Er is minder drinkwater beschikbaar, 
maar er is ook meer wateroverlast als gevolg van meer 
stortbuien en onweders. We maken in de nabije toekomst 
een hemelwaterplan op om te zorgen voor een evenwichtige 
relatie tussen de stad en ons water. We stimuleren het gebruik 
en de infiltratie van hemelwater en zetten in op ontharding. 
Een voorbeeld van een recent ontharde straat is Riddersberg, 
tussen Hoge Weg en Duipt.

We zetten ook in op groen-blauwe netwerken met het project 
‘Vallei van de Kleine Nete in Kleinstedelijk Gebied Herentals’. 
Dat project omvat verschillende deelprojecten waaronder 
een waterbergingsgebied, de natuurlijke zuivering en afvoer 
van hemelwater en een ecologische verbinding langs de 
Kleine Nete.

De stad meet samen met CurieuzeNeuzen in de Tuin de 
droogte in Herentals en Vlaanderen. Dat onderzoek loopt van 
april tot oktober en geeft ons meer inzicht in hoe we beter 
kunnen omgaan met de effecten van steeds warmere en 
drogere zomers. 

Wat kunt u zelf doen tegen droogte en 
wateroverlast?

Beperk de tuinverharding tot een minimum. Meer groen in 
de tuin zorgt ervoor dat hemelwater lokaal kan infiltreren 
en niet wegspoelt. Zorg voor hemelwateropvang voor uw 
huis en overdekte oppervlaktes. Zo kunt u het kostbare 
hemelwater opvangen en hergebruiken. Hergebruiken kan 
zowel in huis om bijvoorbeeld de wc door te spoelen als in 
de tuin (om de groenten water te geven). Een regenwaterton 
kunt u aankopen via een groepsaankoop van IOK en de stad 
geeft een subsidie voor de afkoppeling van hemelwater. 

Ook overdekte oppervlaktes kunnen groen zijn. Met een 
groendak bedekt u namelijk uw dak met planten. Een 
groendak kan bijna 50 procent van het hemelwater opnemen 
en weer afgeven in de atmosfeer. De stad stimuleert de 
aanleg van groendaken via subsidies.

Hittestress voorkomen

Een klimaatbestendige tuin lijdt minder onder de droogte. 
Zorg daarom voor voldoende schaduwplekken in uw tuin. 
Zowel u als uw planten zijn u dankbaar op een warme 
zomerdag. Bedekte grond droogt minder snel uit. Breng 
daarom meerdere lagen vegetatie aan door af te wisselen 
tussen kruiden, bloemen, struiken en bomen. 

Werkt u graag in de tuin, plant dan verstandig. Kijk naar het 
ideale seizoen om uw groen te planten en gebruik opgevangen 
hemelwater om jonge planten water te geven. Is het echt 
noodzakelijk om uw planten water te geven, doe dat dan ofwel 
’s ochtends of ’s avonds met opgevangen hemelwater. Liever 
niet overdag, want verdamping door de hoge temperatuur is 
immers te groot en de plant kan zelfs verbranden. Luister ook 
naar het weerbericht en maak optimaal gebruik van de regen 
die voorspeld wordt. 

Geef extra aandacht aan uw bodem dit jaar. Een gezonde 
bodem heeft namelijk een luchtige structuur en houdt het 
water beter vast. Gebruik daarvoor een bodemverbeteraar 
zoals compost, verspreid dat over uw gazon of moestuin. 
U kunt compost zelf maken met een compostvat en uw gft-
afval. Ook de bladeren van de bomen worden door insecten 
omgezet in compost. 

Merkt u deze zomer dat uw tuin onvoldoende verkoeling 
biedt? Overweeg dan om in het najaar extra beplanting aan 
te planten. Dat kunt u doen tijdens de actie Behaag Onze 
Kempen van IOK en het project geWOONtebreker. 

Water besparen om droogte tegen te 
gaan

Ga bewust om met het drinkbaar water dat uit uw kraan 
komt. Controleer trouwens ook regelmatig uw kranen op 
lekken. Een lekkende kraan kan al snel enkele liters per dag 
laten wegdruppelen. In het dagelijkse leven zijn er tal van 
waterbesparende maatregelen die u kunt nemen. Het verschil 
ziet u op uw afrekening! Neem vaker een douche en geen 
bad, laat de kraan niet onnodig lopen, kijk bij de aankoop van 
een nieuw toestel naar het waterverbruik …
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Maak van uw (voor)tuin een mooi stukje groen in 
Herentals. Hoe u dat doet? Vermijd verharding zodat 
het hemelwater op natuurlijke wijze kan infiltreren 
en plant biodivers groen aan. Afhankelijk van welke 
planten u aanplant, kunt u ook vlinders, vogels, egels 
en bijen lokken naar uw voortuin. Groen laat leven en 
beleven. Met groen kunt u uw voortuin een verlenging 
van uw woonkamer maken en tot rust komen met 
zicht op groen. Het is bovendien een meerwaarde voor 
uw huis. 

Spelregels

Wist u dat de verharding in uw voortuin geregeld wordt 
door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening? Daarin 
staat beschreven wat kan en wat niet kan en waar u een 
vergunning voor nodig hebt. Samengevat kan men stellen 
dat enkel strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar 
gebouwen vrijgesteld zijn van vergunning tot verharding. 
Maar voor andere, bijkomende verhardingen (niet-overdekte 
constructie) hebt u een vergunning nodig. Meer info vindt u op 
www.omgevingsloketvlaanderen.be/oprit-vijver-zwembad

Wat mag wel? 

• De strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar 
de gebouwen waarbij de oprit naar de garage of carport 
maximaal 3 meter breed is en het pad naar de voordeur 
maximaal 1,5 meter breed. 

• Kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, 
brievenbussen, …

Wat willen we liever niet?

• Alle mogelijke extra verhardingen, zelfs in 
waterdoorlatende materialen, zoals grastegels, grind, 
kiezels, dolomiet, …

• Een parkeerplaats of staanplaats in de openlucht, zelfs 
in waterdoorlatende materialen of op een natuurlijke 
ondergrond (gazon, gras, aangestampte aarde, … )

• Tuinaanleg waarvoor een fundering (‘chape’, 
gestabiliseerd zand, … ) is vereist (zoals muurtjes, 
boordstenen en fundering voor kunstgras, …)

Uw voortuin: een 
speciaal plekje

KLIMAATSTAD
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LET OP! Voortuinen die niet voldoen aan de geldende 
wetgeving worden gesanctioneerd. Een voortuin volledig 
verharden of er extra verharding in aanbrengen mag niet als 
u er geen vergunning voor hebt.

Daarom wordt er ook ingezet op controle en sancties. Wanneer 
een voortuin niet voldoet aan de geldende wetgeving wordt 
er actief opgetreden om de verharding aan te passen. Een 
gefaseerde handhaving daarvoor is in opmaak. Gebruik de 
tips and tricks hieronder en bespaar u later veel zorgen.

Aan de slag

Hebt u nog geen groene voortuin? Laat u dan inspireren door 
levendige voortuinen in de buurt en ga aan de slag. Begin 
met een grondplan van uw voortuin. Bepaal wat u mooi vindt 
en neem dat mee in uw ontwerp. Teken het paadje naar de 
voordeur en laat de rest groen. U kunt ook uw voortuin indelen 
in plantenvakken. Laat uw creativiteit de vrije loop! Hebt u 
geen groene vingers? Vraag dan raad aan een tuinarchitect of 
in het tuincentrum. 

Tips voor ontwerp en plantenkeuze:

• Kies zon-, halfschaduw- of schaduwplanten 
• Speel met gelaagdheid en/of reliëf
• Kies planten die ieder seizoen een meerwaarde hebben.
• Zorg voor een mooi samenspel van kleur en vorm en let 

hierbij op wat elke plant bijzonder maakt en wanneer.
• Heb aandacht voor onze lokale biodiversiteit en bij-

vriendelijke planten. 
• Kies voor een onderhoudsvriendelijk ontwerp

Surf voor meer tips and tricks over plantenkeuze en een bij-
vriendelijke voortuin naar www.weekvandebij.be.

 
Wat als u geen voortuin hebt?

Geen nood! Een geveltuin is misschien een oplossing. Zo 
draagt u ook bij tot de biodiversiteit. Meer info vindt u op 
www.herentals.be/geveltuin. Daarop staan het reglement, 
een stappenplan en plantenlijst. 

Ook Neteland doet mee

Samen met de andere Neteland-gemeenten creëren we 
aangename leefomgevingen. In het najaar volgt er nog 
een actie over ontharding in heel Neteland in het kader 
van het traject geWOONtebreker, samen met de provincie 
Antwerpen. Hier vind je inspiratie en voorbeelden: www.
provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/gewoontebreker/
neteland.html 

Doe mee aan de Week van de Bij van zondag 30 
mei tot zondag 6 juni. Ontdek hoe u uw tuin 
bij-vriendelijk kan inrichten op www.
weekvandebij.be of haal uw bijenkrant in de 
bibliotheek

i
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Houdt u van wandelen, fietsen en zwemmen? Dan 
hoeft u het niet al te ver te gaan zoeken, want in 
en rond onze Keizerstede krioelt het van de rustige 
wegen, prachtige bospaadjes, verborgen parels en 
verfrissende baden. Smeer uw benen maar in!

Fietsen

Het stadscentrum is de ideale uitvalsbasis voor een fikse tocht 
door het groene hart van de Antwerpse Kempen. Daarvoor 
kunt u gebruikmaken van het fietsknooppuntennetwerk. Het 
netwerk telt zo’n tweeduizend kilometer prima fietspaden, 

die u naar hartenlust combineert door knooppunten met 
elkaar te verbinden.

Door de centrale ligging in de provincie vindt u in Herentals 
heel gemakkelijk aansluiting op het netwerk. De kaart, die 
de hele Antwerpse Kempen bestrijkt, kost 9,95 euro en is 
te koop op de dienst cultuur en toerisme. U kunt uw route 
ook samenstellen via www.fietsnet.be. In het kantoor van 
de dienst cultuur en toerisme kunt u ook de nieuwe, gratis 
fietsgids Antwerpse Kempen krijgen. Die staat boordevol 
fietsroutes en toeristische tips.

TOERIST IN EIGEN STAD
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Wandeling van de week

Nog tot eind juli stellen we u graag wekelijks een nieuwe 
wandeling voor in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven. U 
vindt deze wandeling wekelijks op de Facebookpagina van 
Vrije Tijd in Herentals of op www.herentals.be/wandeling-
van-de-week.

Zomerse zoektochten

Wilt u het benenwerk combineren met wat denkwerk? Neem 
dan deel aan een van de zomerse zoektochten. Of u nu de 
voorkeur aan wandelen geeft of liever de fiets neemt: er is 
voor elk wat wils. Zo is er de traditionele fietszoektocht van 
de dienst cultuur en toerisme die dit jaar 34 kilometer lang is 
met vertrek in Noorderwijk. 

De Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde 
‘Herentaldum’ bracht dit jaar zowel een fiets- als 
wandelzoektocht uit. De fietszoektocht is 28 kilometer lang. 
Verder kunt u deelnemen aan de wandelzoektochten van 
Hondenclub Sint Bavo vzw of de Noorderwijkse Wijk 3. Alle 
zoektochten kosten 3 euro per stuk en zijn verkrijgbaar bij de 
dienst cultuur en toerisme.

Ontdek Neteland

Zowel voor wie in eigen streek op tocht wil gaan als voor wie 
Neteland bezoekt, bundelen we wandelingen, fietstochten, 
plekjes om te ontdekken en alle horeca onderweg. Ook alle 
logiesmogelijkheden staan opgesomd. De brochure Ontdek 
Neteland zult u kunnen vinden bij de dienst cultuur en 
toerisme en in heel wat horecagelegenheden.

Fietsroute langs erfgoedlocaties

Trappen door gisteren en vandaag is een gratis fietskaart 
van projectvereniging Kempens Karakter. De kaart bevat 
drie fietsroutes door elf Kempense gemeenten. De routes 
zijn gebaseerd op het vernieuwde knooppuntennetwerk. 
Onderweg fietst u langs enkele bijzondere erfgoedlocaties. 
In de uitvouwbare kaart leest u het verhaal achter elke plek, 
met foto’s uit de oude doos.

U kunt de fietskaart downloaden op www.kempenskarakter.
be/fietsbrochure of u kunt ze ophalen in het kantoor van de 
dienst cultuur en toerisme.

Wandelen

Herentals is ook een ideale uitvalsbasis als u van een 
flinke wandeling houdt. In het noorden van de stad kunt u 
aansluiten op het wandelnetwerk Kempense Heuvelrug, 
goed voor 250 kilometer bewegwijzerde wandelroutes in 
Herentals, Kasterlee en Retie. De bijbehorende kaart is voor 8 
euro te koop bij de dienst cultuur en toerisme. 

Ontdek ook enkele reeds uitgestippelde wandelingen in zowel 
het aangename historische stadscentrum als de prachtige 
natuur van Herentals op www.herentals.be/toerisme.

Zomerwandelingen

In juli en augustus kunt u elke zondag gratis deelnemen aan 
een zomerwandeling. Een ervaren gids neemt u mee langs 
de mooiste plekjes van het Neteland. Er zijn telkens twee 
wandelingen: om 10 en om 14 uur. Wegens de huidige 
veiligheidsmaatregelen moet u zich vooraf inschrijven via 
regioneteland.be/zomerwandelen of tel. 014-21 90 88. Dat 
kan vanaf 1 juni tot twee dagen voor de wandeling. Vermeld 
zeker uw contactgegevens bij inschrijving.

Datum Zomerwandeling Vertrekpunt Afstand

27 juni Herenthout, vroeger en nu Sportcentrum ’t Kapelleke, Bergense Steenweg 61, 
Herenthout

7 km

4 juli IJzertijdboeren en kluizenaars op de top van de 
Kempense Heuvelrug

Zandparking basisschool De Wijngaard, Wijngaard 9, 
Herentals

5 km

11 juli Tussen Pierloos en Middeldonk Sporthal De Molen, Molendreef 8, Bouwel 8 km

18 juli Achter-Olen-wandeling Boekelhuis, Boekel 7, Olen 8,5 km

25 juli Er was eens … het kasteel van Vorselaar Sportcentrum De Dreef, Oostakker 1, Vorselaar 7 km

1 augustus En route … uit liefde voor de natuur Parkeerterrein golfclub Witbos, Witbos, Noorderwijk 6 km

8 augustus We gaan vreemd in den Beemd Toerisme Grobbendonk, Astridplein 3, Grobbendonk 8 km

15 augustus Puur natuur, het Lovenhoekpad Kruispunt Pallaaraard/Heirbaan, Vorselaar 5 km

22 augustus Teunenberg, getuigen van een militair verleden Pottenfontein, Dorp 1, Olen 9 km

29 augustus Op de grens Parkeerterrein Kruiskensberg, Kruiskensbaan, Nijlen 8,5 km
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Op sleeptouw door groen en 
historisch Herentals

Onze mooie stad heeft heel wat troeven, dat weet u 
als inwoner ongetwijfeld. We mogen trots zijn op de 
gebouwen en monumenten die symbool staan voor 
onze rijke geschiedenis en de prachtige natuur aan onze 
stadsrand en in de deelgemeentes.

Maar kent u al deze gebouwen ook vanbinnen? Herkent u 
de kleinste paadjes in de bossen, de velden en het groen? 
Hoorde u de verhalen erachter al? 

Om al dit moois écht te ontdekken, kan u via de 
dienst cultuur en toerisme leerrijke en ontspannende 
wandelingen met gids reserveren. De stad kan daarvoor al 
meer dan 30 jaar op enthousiaste stads- en natuurgidsen 
rekenen, dankzij een gidsenwerking die werd opgericht 
door de vzw Toerisme. Deze gediplomeerde gidsen kennen 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven als hun broekzak.

De stadsgidsen kunnen u niet alleen veel vertellen over 
de rijke geschiedenis van de stad en haar monumenten, 
ze kennen ook de meest charmante plekjes en de pittigste 
anekdotes die aan die plekken verbonden zijn. Naast de 
historische stadswandeling ontwikkelden de gidsen ook 
wandelingen rond specifieke thema’s zoals de Boerenkrijg, 
religieuzen in Herentals of historische overblijfselen. 

U vindt een overzicht op www.herentals.be/vrije-tijd/
toerisme/stadswandelingen-met-een-gids.

Kinderen

Speciaal voor kinderen is er nog steeds de 
avontuurlijke zoektocht Met Stek en Stip op stap. 
Deze vertrekt op de Grote Markt en gaat langs drie 
Herentalse parken. Onderweg voeren de kinderen 
leuke opdrachten uit. Aan het einde van de tocht 
wacht hen een beloning. Deze brochure kost 3 
euro en is het hele jaar lang verkrijgbaar.

Voor de natuurgidsen kennen de prachtige omgeving van 
de Kempense Heuvelrug en de valleien van de Kleine Nete, 
de Aa en de Wimp geen geheimen. Zij nemen u mee naar 
plaatsen die niet altijd voor het grote publiek toegankelijk 
zijn en vertellen u graag alles over het landschap, de fauna 
en de flora in en rond onze stad.

Kortom: of u nu kiest voor een stads- of natuurwandeling, 
elke gids neemt u telkens met veel enthousiasme mee op 
sleeptouw om de passie voor Herentals met u te delen. U 
komt ongetwijfeld pareltjes tegen die u nog niet kende.

Zijn er plaatsen waar u graag extra aandacht aan laat 
besteden? Naargelang uw wensen gaan de medewerkers 
van de dienst cultuur en toerisme op zoek naar de meest 
aangewezen gids. Zo wordt elke wandeling een ervaring 
op maat.

Een wandeling reserveren
Wilt u de mooiste en meest interessante plekjes van 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven leren kennen? 
Neem dan contact op met de dienst cultuur en toerisme 
(Grote Markt 35) op 014-21 90 88 of vul het online 
aanvraagformulier in voor een gegidste stads- of 
natuurwandeling. 

Een wandeling voor maximaal 25 personen van zo’n 2 uur 
kost 60 euro. Per reservatie betaalt u een administratieve 
kost van 5 euro.

U vindt beide formulieren terug via www.herentals.be/
vrije-tijd/wandelen_fietsen.
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Het bankje

Van 1 juli tot 30 september kunt u weer 
originele verhalen beluisteren op twintig 
verschillende bankjes in Herentals, Noorderwijk 
en Morkhoven.

De podcast ‘Het Bankje’ brengt theater – 
zelfs in coronatijd – tot bij u. U neemt tijdens 
een wandeling of een fietstocht plaats op 
een bankje en bent getuige van de meest 
intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die 
zich (misschien) hebben afgespeeld op de 
plek waar u zit. De dienst cultuur en toerisme 
stippelt dit jaar een wandeling uit waar de 
bankjes mee in opgenomen worden. Ook in 
andere gemeenten van het Neteland kunt u 
plaatsnemen op een bankje. 

Meer info op www.herentals.be/nieuws/
verhalen-op-een-bankje

Hidrodoe 

Wetenschap saai? Niet in Hidrodoe! Een bezoek 
aan dit interactieve doe-centrum is leuk, spannend 
en leerrijk. Ontdek de wondere wereld van water 
aan de hand van meer dan 120 experimenten, 
zowel binnen als buiten.

Hidrodoe (PIDPA), Haanheuvel 7, 014-44 26 58

Zwemmen en spelen in het 
Netepark

De speeltuin van het Netepark is nog tot vrijdag 25 
juni vrij toegankelijk. Op zaterdag 26 juni openen 
ook de buitenzwembaden en de rest van het 
domein met het BMX-parcours, de trampolines en 
de minigolf. Vanaf dan is het recreatiedomein elke 
dag open vanaf 9 uur. Het eerste uur kunt u enkel 
gebruikmaken van de speeltuin. De zwembaden en 
het sport- en spelaanbod zijn open van 10 tot 20 
uur.

Vanwege het coronavirus zullen we de toegang tot 
het domein op hoogdagen waarschijnlijk moeten 
beperken. U vindt de laatste informatie op www.
netepark.be. Om coronaveilig spel- en zwemplezier 
te garanderen, vragen we aan iedereen om de 
maatregelen na te leven.

Op zaterdag 26 juni verhuist de kassa van het 
Netepark naar de zomeringang van het domein. Als 
Herentalsenaar moet u enkel betalen als u gebruik 
wilt maken van de zwembaden. De toegang tot de 
speeltuin blijft tijdens de hele zomerperiode gratis 
voor alle inwoners van Herentals, op vertoon van 
uw identiteitskaart.

Meer informatie: zwembaden en recreatiedomein 
Netepark, Vorselaarsebaan 56, 014-85 97 10, 
www.netepark.be

Toeristentoren 

Spelen in het zand of puur genieten van het 
uitzicht. De Toeristentoren blijft een heerlijke 
plek om te verpozen. De cafetaria is tijdens de 
zomermaanden elke dag open van 10 tot 18 
uur. 

Toeristentoren, Heistraat, gsm 0496-04 30 22, 
www.toeristentoren.be
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Herentalse 
basisscholen 
rookvrij vanaf 
31 mei 2021!

ROOKSTOP

Wekelijks experimenteren honderden kinderen 
in België met tabak en beginnen daardoor met 
roken. Aan de basis daarvan ligt een simpele 
logica: zien roken, doet roken. Tegelijk tellen we 
ongeveer veertig tabaksdoden per dag in België. 
Stel nu dat we de logica achter ‘zien roken doet 
roken’ kunnen doorbreken? Rookvrij wordt dan 
de nieuwe norm. Zo beschermen we kinderen 
tegen de verleiding om met roken te beginnen. 
Door zelf niet meer te roken in het zicht van 
kinderen, kunt u ook uw steentje bijdragen!
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• Inschrijven voor de infosessie rond de 
rookstopcursus doet u via www.herentals.
be/rookstopcursus. U kunt ook bellen naar 
de dienst gelijke kansen en preventie op 
014-24 66 43.

• Een afspraak maken bij het rookstopteam 
van AZ Herentals kan via 014-24 61 60. 

i

Rookstopteam AZ Herentals

Als u wilt stoppen met roken, dan kunt u ook in het AZ 
Herentals terecht voor begeleiding. Het rookstopteam 
bestaat uit drie tabakologen, elk met een eigen functie:

• Bij dr. De Tollenaere (longarts - tabakoloog) kunt u 
terecht voor een longfunctie-onderzoek en een longfoto 
om te bekijken welk effect het roken heeft (gehad) op 
uw longen. 

• Als u de beslissing neemt om een stoppoging te 
doen, maar het lukt niet alleen, kunt u terecht bij 
Hannelore Briers (psycholoog-tabakoloog) voor een 
rookstopbegeleiding. Zij zal samen met u uw rookgedrag 
bespreken en een manier zoeken om de kans op slagen 
te vergroten. Er wordt gekeken welke hulpmiddelen er 
het beste bij u passen en hoe u om kunt gaan met de zin 
in een sigaret.

• Lise Boddaert (diëtiste - tabakoloog) begeleidt mensen 
die in een traject zitten voor obesitaschirurgie en in het 
kader daarvan moeten stoppen met roken.

U hebt recht op een gedeeltelijke terugbetaling van 
rookstopbegeleiding (met een maximum van 4 uur per jaar). 
U betaalt zelf het remgeld. Dat komt neer op 7,50 euro per 
kwartier voor het normale tarief en 1 euro per kwartier voor 
mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Wist u dat, als u voor uw dertigste levensjaar stopt met 
roken, uw lichaam zich volledig kan herstellen? Maar ook op 
latere leeftijd heeft het stoppen altijd een voordeel! Zo daalt 
bijvoorbeeld het risico op een hartaanval na vijf jaar met de 
helft en is het risico op longkanker na tien jaar al gehalveerd! 

Rookvrije schoolomgeving

Vanaf 31 mei – de Werelddag tegen Tabak – maakt onze stad 
deel uit van “Generatie Rookvrij”. Tien Kempense gemeenten 
(Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Olen, Vorselaar, 
Kasterlee, Lille, Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar) zetten 
samen de stap naar een rookvrije toekomst. 

We starten dit jaar met een rookvrije schoolomgeving en 
streven ernaar dat kinderen nergens in hun leeromgeving nog 
mensen zien roken. Eerder maakten we ook al het Netepark 
en Sporthal Vossenberg rookvrij. Draag dus zelf ook uw 
steentje bij en rook niet in de buurt van een school en in het 
zicht van kinderen. 

Rookstopcursus

Wilt u graag stoppen met roken? U bent niet alleen. 
Stop samen in groep! Een ervaren tabakoloog (erkende 
rookstopbegeleider) helpt u in acht sessies van het roken af.
Dit jaar vinden er heel wat rookstopcursussen plaats in de 
buurt. Als inwoner van Herentals mag u kiezen aan welke 
rookstopcursus u deelneemt. 

Wilt u meer info of twijfelt u? Kom dan vrijblijvend naar de 
gratis infosessie waar u de tabakoloog kan leren kennen en u 
een zicht krijgt op het verloop van de rookstopcursus. 

Locatie Datum

Beerse Dinsdag 21 september

Vosselaar Donderdag 23 september

Kasterlee Maandag 20 september

Vorselaar Dinsdag 21 september

Herenthout Woensdag 22 september

Grobbendonk Donderdag 23 september

Foto: Rookstopteam 
AZ Herentals
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Locorotondo is de Herentalse Circusschool. De relatief 
jonge vereniging zette haar poten in de grond en 
bouwde in een mum van tijd een stevige werking uit. 
We spraken met Kriz Hoeylaerts, oprichter en een van 
de drijvende krachten van de vereniging.

Vertel eens: hoe zijn jullie ontstaan?

Oprichter Kriz Hoeylaerts: “Lien en ik zijn dertien jaar geleden 
gestart met de circusschool. De specialiteit van Lien is de 
eenwieler, die van mij luchtacrobatie. We zijn beiden goed in 
onze passie: mensen iets aanleren. Het duurde dan ook niet 
lang of we begonnen met lesgeven.” 

“In het begin gaven we enkel multicircuslessen. Daarna 
organiseerden we ook specialisatielessen in eenwieleren 
en jongleren. Deze specialisaties werden uitgebreid naar 
bijvoorbeeld luchtacrobatie. We groeiden beetje bij beetje 
en we breidden onze werking uit tot in Turnhout. Daardoor 
bereiken we mensen uit heel de Kempen. Ook ons aanbod 
groeide. Naast circustechnieken kunnen geïnteresseerden 
zelfs lessen parkour (free-running) bij ons volgen.”

De Herentalse Circusschool … wat moeten mensen zich daar 
bij voorstellen?

Kriz Hoeylaerts: “Mensen iets aanleren zit ons in het 
bloed. We kozen dan echt voor een circusschool waar de 
klemtoon ligt op het aanleren van technieken of het geven 
van workshops. Natuurlijk niet te verwarren met een echte 
school. We blijven immers een vrijetijdswerking die na de 
schooluren werkt. Het is vooral de combinatie van bewegen, 
jeugdwerk, theater, kunst en cultuur die ons onderscheidt 
van veel andere vrijetijdsorganisaties. Hebt u ooit al eens 
iemand zien basketballen op een eenwieler?”

Het moeten dus zeker niet altijd clowns zijn?

Kriz Hoeylaerts: “Nee, helemaal niet. Dat is een vaak 
voorkomend misverstand. Clownerie is een onderdeel 
van de circustechnieken. Clownerie is een erg moeilijke 

circustechniek, die bijvoorbeeld aan bod komt in de les 
circustheater. Onze focus ligt er echter niet op. We besteden 
wel veel aandacht aan de manier waarop we onze technieken 
uitvoeren en later kunnen tonen. Het moet niet alleen 
indrukwekkend zijn, het mag er ook goed uit zien.”

Locorotondo is een snel groeiende vereniging. Wat is jullie 
sleutel tot succes?

Kriz Hoeylaerts: “Onze grootste succesfactor is dat we onze 
organisatie lieten groeien vanuit de vraag van deelnemers. 
We doen een aanbod op basis van de interesses van onze 
leden en beperken ons niet tot wat wij als initiatiefnemers 
kennen. We beschouwen ieder lid als volwaardig en staan 
altijd open voor inspraak of voor nieuwe ideeën. Zo is onze 
lessenreeksen parkour ontstaan uit de interesse van enkele 
leden en lesgevers.” 

“Daarnaast zijn we niet competitief ingesteld. Onze vereniging 
is erg open en vrijblijvend. Daardoor blijft onze drempel laag 
en voelt iedereen zich thuis. Tijdens de coronacrisis is ons 
duidelijk geworden dat de circustechnieken voor onze leden 
een middel zijn om samen te komen. Dat doet ons ook verder 
nadenken over de mogelijkheden die open liggen voor ons.”

Wat is de leukste, grappigste of beste herinnering die u hebt 
aan Locorotondo?

Kriz Hoeylaerts: “Ik kijk steeds erg uit naar de jaarlijkse 
voorstellingen in ’t Schaliken en in De Warande. Dat is het 
moment dat mensen echt kunnen zien wat we allemaal 
doen. We worden dan ook altijd positief aangesproken door 
onbekenden, wat deugd doet. Ook voor veel van onze leden 
is dat een hoogtepunt, zowel op het podium als backstage.”

i

“Hebt u ooit al iemand 
zien basketten op een 
eenwieler?”

Contact en info: info@locorotondo.be, 
014-30 32 30 (na kantooruren) of 
www.locorotondo.be/
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DAG VAN DE MANTELZORGER

Zorgen voor 
uzelf is ook 
goed voor de 
ander!
We beleven een speciale tijd en daarom vindt 
dienstencentrum Convent2 het extra belangrijk 
om oog te hebben voor mantelzorgers. Zij blijven 
gedurende de coronacrisis immers de zorg voor een 
hulpbehoevend persoon op zich nemen. Tijd en zorg 
dragen voor uzelf is daarentegen ook belangrijk. En nu 
misschien nog moeilijker dan voor de coronatijd. 

Uw favoriete hobby of uitstap kan niet meer doorgaan, uw 
wekelijkse  goeie babbel met vriend of vriendin valt weg, … 
Dat zijn net de dingen die er normaal voor zorgen dat u uw 
batterijen eens kunt opladen. En daardoor kunt u zich als 
mantelzorger helaas weleens overbelast voelen.

Daarom wil het stadsbestuur op de Dag van de Mantelzorger 
– woensdag 23 juni – de mantelzorgers allemaal een 
kaartje bezorgen. Dat doen we in samenwerking met de 
Herentalsenaren. Met u. Vandaar dat we de volgende 
algemene oproep willen doen.

Kent u een Herentalsenaar die dag in dag uit voor een 
ander zorgt? Haal dan uw waarderingskaartje op in het 
dienstencentrum Convent2 en schrijf er een persoonlijke 
boodschap op. Op de Dag van de Mantelzorger gaat een 
vrijwilliger of medewerker bij de mantelzorger langs met uw 
persoonlijke boodschap. Geef uiterlijk op maandag 14 juni 
uw gegevens en die van de mantelzorger voor wie dit kaartje 
bestemd is door via onze contactgegevens in de kader.

“Door zo’n kaartje voel ik me gewaardeerd”

Marc Lievens is al ruim twintig jaar mantelzorger voor 
zijn vrouw die haar linkerbeen verloor aan kanker. Samen 
volgen ze taalles Engels in Convent2. En zo ontving Marc van 
Convent2 vorig jaar een kaartje naar aanleiding van de Dag 
van de Mantelzorger. Het liet hem niet onberoerd.

 “Ja, het deed me echt deugd om zo’n kaartje te ontvangen”, 
zegt Marc. “Het gaf me het gevoel dat mijn inspanningen ook 
gewaardeerd worden door anderen dan mijn vrouw. Dat is 
heel leuk.” Convent2, Augustijnenlaan 26, 014-28 20 00, 

dienstencentrum@herentals.be

i

Foto: Marc Lievens

“Ik ben nu al zo’n twintig jaar mantelzorger. Eerst bleef ik 
nog voltijds werken, maar dat bouwde ik af naar deeltijds. 
Nu ik met pensioen ben, kan ik er altijd voor haar zijn. En 
dat is tijdens corona niet perse moeilijker, hoor. Mijn vrouw 
is nog tamelijk zelfstandig. Ze kan veel zelf. En uiteraard doen 
we samen leuke dingen om ons te ontspannen. Een leuke 
wandeling, bijvoorbeeld.”
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Geniet van spel, verhaal en circus 
in uw buurt!
Verschillende stadsdiensten en organisaties slaan deze zomer 
de handen in elkaar om kinderen een fijne vrijetijdsbesteding 
te bieden in hun eigen straat of wijk. Zo toert de bekende 
Speelbus, vol met sport- en spelmateriaal, naar verschillende 
locaties waar de animatoren zorgen voor pret en plezier. 

Ook de Circusbus van Circusatelier Locorotondo bezoekt de 
verschillende bestemmingen met een lading circusmateriaal. 
Hun lesgevers leren de kinderen stap voor stap eenwieleren, 
jongleren en koorddansen! Daarnaast kunnen kinderen ook 
genieten van mooie, grappige en ontroerende verhalen. De 
bibliotheek fietst samen met De Verhalenweverij langs de 
locaties. Breng een kussentje of een dekentje mee en kom 
meeluisteren!

De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Bij regenweer 
kan een activiteit geannuleerd of verplaatst worden. Meer 
informatie over de verschillende bezoekmomenten en de 
locaties kunt u terugvinden in de tabel op de volgende pagina. 
Houd ook www.facebook.com/sportenjeugd.herentals in het 
oog voor wekelijkse updates.

Deze activiteiten maken deel uit van het project HerenTAALs 
en vinden plaats dankzij de financiële steun van Vlaanderen. 
HerenTAALs geeft extra aandacht aan anderstaligen om ook 
tijdens de vakantie spelend Nederlands te oefenen.

Veilig spelen in de speelstraten
Deze zomer zijn er negentien speelstraten in Herentals. Daar 
kunnen de kinderen tussen 12 en 21 uur zorgeloos spelen. 
Uiteraard blijven de coronamaatregelen ook hier gelden. De 
stad levert dranghekken, die de buurtbewoners zelf plaatsen 
en wegnemen. In de meeste straten worden de dranghekken 
zo geplaatst dat plaatselijk verkeer er met lage snelheid langs 
kan rijden. Tien straten worden doodlopend gemaakt en zijn 
enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 

Op www.herentals.be/speelstraat vindt u een overzicht.

Zomerlezen
De bibliotheken van Neteland maken lezen nog fijner met 
de boekenbingo. Wie meedoet, maakt kans op een leuk 
gezelschapsspel! Druk de bingo af via de website van uw bib 
of nete.land/bibliotheek of haal hem af bij de bib. Deelnemen 
kan van 1 juli tot 6 september.

Alle kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deze zomer bovendien 
lid worden van de club van het zomerlezen. De zomervakantie 
is namelijk een ideale periode om te lezen. Niet genoeg 
leesvoer in huis? In de bib staan honderden boeken om uit 
te kiezen. Er zit zeker iets tussen wat uw kind leuk vindt! 
Kinderen kunnen gratis lid worden en boeken lenen. 

Meer info vindt u op nete.land/bibliotheek
Sport en spel in de zomer
Bent u op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor uw 
kinderen tijdens de zomervakantie? Dan bieden de kampen 
en de speelpleinwerkingen de perfecte oplossing. Ons 
jeugdaanbod ziet er net zoals vorige zomer een beetje anders 
uit. Om de veiligheid van de kinderen en de begeleiders te 
garanderen, werken we op verschillende locaties in bubbels. 

Meer info vindt u hier: www.herentals.be/vakantie
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DATUM LOCATIE ACTIVITEIT TIJDSTIP

maandag 12 juli Koetshuis Stadspark Herentals Speelbus 13 tot 16 uur

dinsdag 13 juli De Boekerij, Berkenlaan 19 Speelbus 13 tot 16 uur

woensdag 14 juli Koetshuis Stadspark Herentals Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

donderdag 15 juli Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132 A Speelbus 13 tot 16 uur

vrijdag 16 juli speelterrein Koepoortstraat Speelbus 13 tot 16 uur

zaterdag 17 juli Dorpshuis, Ring 26, Noorderwijk Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

maandag 19 juli Tekenacademie, Markgravenstraat 77 Speelbus 13 tot 16 uur

Dorpshuis, Ring 26, Noorderwijk Locorotondo 13 tot 16 uur

Campus Francesco, Nonnenstraat 6 Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

dinsdag 20 juli Dorpsplein, Dorp, Morkhoven Speelbus 13 tot 16 uur

Spaanshofpark Locorotondo 13 tot 16 uur

De Boekerij, Berkenlaan 19 Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

woensdag 21 juli De Boekerij, Berkenlaan 19 Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 Locorotondo 13 tot 16 uur

Dorpshuis, Ring 26, Noorderwijk Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

donderdag 22 juli Wijkcentrum De Gagel, Gagelstraat 36 Speelbus 13 tot 16 uur

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16 Locorotondo 13 tot 16 uur

Dorpsplein, Dorp, Morkhoven Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

vrijdag 23 juli Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 Speelbus 13 tot 16 uur

Wijkcentrum De Gagel, Gagelstraat 36 Locorotondo 13 tot 16 uur

Molenvest Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

zaterdag 24 juli Bibliotheek, Gildelaan 13 Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

maandag 26 juli Campus Francesco, Nonnenstraat 6 Speelbus 13 tot 16 uur

dinsdag 27 juli Dorpshuis, Ring 26, Noorderwijk Speelbus 13 tot 16 uur

woensdag 28 juli Begijnhofpark Herentals Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

donderdag 29 juli Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132 A Speelbus 13 tot 16 uur

vrijdag 30 juli speelterrein Koepoortstraat Speelbus 13 tot 16 uur

zaterdag 31 juli Campus Francesco, Nonnenstraat 6 Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

maandag 2 augustus speelterrein Zeven Zillen Speelbus 13 tot 16 uur

Dorpshuis, Ring 26, Noorderwijk Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

dinsdag 3 augustus Spaanshoflaan Speelbus 13 tot 16 uur

Dorpsplein, Dorp, Morkhoven Locorotondo 13 tot 16 uur

De Boekerij, Berkenlaan 19 Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

woensdag 4 augustus Begijnhofpark Herentals Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132 A Locorotondo 13 tot 16 uur

Koetshuis Stadspark Herentals Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

donderdag 5 augustus De Dorpel, Boerenkrijglaan 16 Speelbus 13 tot 16 uur

Spaanshofpark Locorotondo 13 tot 16 uur

Vaartstraat Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

vrijdag 6 augustus Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 Speelbus 13 tot 16 uur

Molenvest Locorotondo 17.30 tot 19.30 uur

zaterdag 7 augustus Dorpshuis, Ring 26, Noorderwijk Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

maandag 9 augustus Koetshuis Stadspark Herentals Speelbus 13 tot 16 uur

dinsdag 10 augustus speelterrein Albertstraat Speelbus 13 tot 16 uur

woensdag 11 augustus Dorpsplein, Dorp, Morkhoven Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

donderdag 12 augustus Wijkcentrum De Gagel, Gagelstraat 36 Speelbus 13 tot 16 uur

vrijdag 13 augustus speelterrein Koepoortstraat Speelbus 13 tot 16 uur

zaterdag 14 augustus Koetshuis Stadspark Herentals Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

maandag 16 augustus Campus Francesco, Nonnenstraat 6 Speelbus 13 tot 16 uur

Bloemenplein Luisterverhalen 18:30 - 19:30 uur

dinsdag 17 augustus De Boekerij, Berkenlaan 19 Speelbus 13 tot 16 uur

woensdag 18 augustus Dorpsplein, Dorp, Morkhoven Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

donderdag 19 augustus Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132 A Speelbus 13 tot 16 uur

vrijdag 20 augustus Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 Speelbus 13 tot 16 uur

zaterdag 21 augustus bibliotheek, Gildelaan 13 Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

maandag 23 augustus Campus Francesco, Nonnenstraat 6 Luisterverhalen 18.30 tot 19.30 uur

woensdag 25 augustus Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132 A Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur

zaterdag 28 augustus De Boekerij, Berkenlaan 19 Luisterverhalen 14.30 tot 15.30 uur
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Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken? Dan kunt u hen telefonisch of per mail bereiken.
De spreekuren zijn door de coronamaatregelen tijdelijk opgeschort.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en 
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling

[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be
0497-41 26 99

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport

[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be
0497-08 00 71

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale 
samenwerking, jumelages

[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
0468-18 00 33

schepen Pascal Van Nueten
Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be
0477-37 92 04

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel

[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT

[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be
0495-51 02 49

schepen Bart Michiels
Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, 
senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH, 
voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening

[i] schepen.bart.michiels@herentals.be 
0496-62 65 17
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ZITDAGEN CONTACT

STADSDIENSTEN

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

• iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
• administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Commissie voor Juridische bijstand

• Bijstand van advocaat, iedere maandag van 14 
tot 15.30 uur

• CAW De Kempen, Hofkwartier 23
• enkel na afspraak: tel. 014-21 08 08 

• U kunt ook elke werkdag tussen 14 en 15 uur 
terecht bij Advocatenlijn Turnhout:  
gsm 0476-36 31 92

Mobiele Lijnwinkel

• iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
• Augustijnenlaan, toegangsweg Delhaize

Fietsbieb

De Fietsbieb is elke tweede zaterdag van de maand 
tussen 9.30 en 11.30 uur open. Deze maand is dat op 
zaterdag 12 juni.

Meer info: www.facebook.com/fietsbiebherentals 
Adres: voormalig Francesco-Paviljoen, ingang 
Nonnenstraat

Een vraag over uw pensioen?

Inwoners van Herentals kunnen terecht bij de 
medewerkers van dienstencentrum Convent2 
(Augustijnenlaan 26/1). Zij helpen u bij het 
uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een voorlopige 
pensioenberekening of de aanvraag van uw pensioen.

Maak vooraf een afspraak via 
www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 20 00.

STADSLOKET - Augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

014-21 33 05

Bibliotheek - Gildelaan 13

Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Hikstraat 28

014-85 97 50

CC ’t Schaliken - Grote Markt 15 014-21 90 88

Dagopvang CADO - Vorselaarsebaan 1 0474-55 09 24

Dienstencentrum Convent2 
Infopunt Senioren - Infopunt Dementie
Augustijnenlaan 26/1

014-28 20 00

014-23 17 18Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-80 09 59Sociale Kruidenier - Lierseweg 132 

014-85 97 10Netepark - Vorselaarsebaan 56 

Ontmoetingsruimte De Cirkel
Lierseweg 132

014-24 66 93

014-24 66 97’t Peeseeke - Lierseweg 132 

014-24 66 66Rechtshulp (OCMW) - Nederrij 133/A 

014-85 92 40Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-24 66 66Sociale dienst (OCMW) - Nederrij 133/A

Sport, jeugd en evenementen
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

014-21 28 00Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 

014-28 50 50Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 8 

014-21 90 88Toerisme Herentals - Grote Markt 35 

ANDERE DIENSTEN
02-575 82 60Belastingen  

070-344 344CardStop 

0800-6 35 35Defecten aan de openbare verlichting 

0800-97 687Diftar-informatielijn 

00800-2123 2123DocStop 

014-24 42 00Politiezone Neteland
De Beukelaer-Pareinlaan 3

014-24 61 11Ziekenhuis - Nederrij 133

105Ziekenvervoer (niet dringend)
WACHTDIENSTEN

0903-99 000 (1,50 euro/min)
www.apotheek.be

Apothekers  

0903-39 969 (1,50 euro/min)
www.tandarts.be

Tandartsen 

014-22 22 00
www.wachtpostzuiderkempen.be

Huisartsenwachtpost
Nederrij 99 
DRINGENDE HULP

112Politie, ziekenwagen en brandweer 
070-245 245Antigifcentrum
0800-65 065Gasgeur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(uitkeringen aan mensen met handicap)

• vierde donderdag van de maand, 10 tot 12 uur
• Convent2, Augustijnenlaan 26/1 (Oud 

Moederhuis)
• enkel na afspraak:  

emilie.coppens@min.soc.fed.be 
tel. 02-528 60 28

Gelijke kansen en preventie - Nederrij 115 014-24 66 43
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
ADMINISTRATIEF  
CENTRUM

MA DI WO DO VR ZA ZO
09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30 

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00AFSPRAAK

CC ‘T SCHALIKEN EN  
TOERISME NA AFSPRAAK 

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK 18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT, JEUGD EN 
EVENEMENTEN

STADSARCHIEF

STEDELIJKE 
WERKPLAATS

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

SOCIALE DIENST

DIENST 
RECHTSHULP

DIENSTENCENTR.  
CONVENT2 

SOCIALE KRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE 
DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL 
‘T PEESEEKE

WEDSTRIJDBAD

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

09.00-15.0008.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10 15.00-19.00

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30 

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

13.00-16.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

10.00-18.00 09.00-17.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00 

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

09.00-17.00 09.00-17.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

NETEPARK

Gesloten

• Het wedstrijdbad is open voor baantjeszwemmen. De douches blijven gesloten en een mondmasker is verplicht in de droge zone.
• Het doelgroepenbad en het recreatiebad blijven gesloten tot recreatief zwemmen weer toegestaan is. 
• De speeltuin is elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 11, 21, 29, 30 juli en 15 augustus

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 21 juli en 15 augustus

Gesloten op 19, 20, 21, 22, 23 juli en
16, 17, 18, 19, 20 augustus

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 21 juli

Gesloten op 21 juli

• Op zaterdag 26 juni openen ook de buitenzwembaden en de rest van het domein met het BMX-parcours, de trampolines en de minigolf. 
Vanaf dan is het recreatiedomein elke dag open vanaf 9 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruik maken van de speeltuin. 

• De zwembaden en het sport- en spelaanbod zijn vanaf 26 juni tot 1 september open van 10 tot 20 uur.


